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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media massa adalah media komunikasi informasi yang melakukan

penyeberan informasi secara masal dan dapat diakses oleh masyarakat secara

massal pula (Bungin, 2006:72). Informasi yang di sebarkan secara masal dan

dapat ditangkap oleh masyarakat secara massal memberikan kemudahan dalam

mengkomsusi media, sehingga media menjadi bagian penting dalam kehidupan

manusia. Tanpa media dapat kita bayangkan bagaimana kehidupan manusia yang

sangat butuh akan informasi. Dewasa ini, media massa menjadi kebutuhan bagi

manusia.

Adanya media massa, seseorang dapat mengetahui informasi dari belahan

dunia meski jaraknya sangat jauh. Dalam bukunya sosiologi komunikasi (Bungin,

2006:86) menjelaskannya sebagai agen of change, media massa juga menjadi

institusi budaya, yaitu institusi yang setiap saat menjadi corong kebudayaan,

katalisator perkembangan budaya. Sebagai agen of change yang di maksud adalah

juga mendorong agar perkembangan budaya itu bermanfaat bagi  manusia

bermoral dan masyarakat sakinah, dengan demikian media massa juga berperan

untuk mencegah berkembangnya budaya-budaya yang justru merusak peradaban

manusia.

Keunggulan media massa yang dapat diakses secara massal berkembang

bergerak dalam lingkup budaya untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat
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(massa). Media massa mampu mengubah kebudayaan dengan budaya baru dan

media massa juga mampu mencegah berkembangnya budaya baru yang tidak

sesuai dengan budaya yang sudah ada dengan membentuk pola pikir masyarakat.

Media sebagai sebuah sistem komunikasi manusia telah kian penting di

dunia. Meminjam istilah C.Wright Mills—pengalaman primier telah digantikan

oleh komunikasi skunder, seperti media cetak, radio, televisi, dan film. Media

telah memainkan peran penting dalam merombak tatanan sosial menjadi

masyarakat serba masal. Lebih dari itu , menurut Mills, media juga kian penting

sebagai alat kekuasaan kaum elite. Media tidak hanya menyaring pengalaman

eksternal manusia , melainkan bahkan ikut membentuk pengalaman itu sendiri.

Media menyajikan aneka informasi tentang dunia. Namun karena media

menyajikanya dalam bahasa stereotype dan harapanya sendiri, sehingga media

sering membuat manusia frustasi dalam upayanya mengaitkan hubungan pribadi

dengan kenyataan dunia di sekililingnya. Manusia kian tergantung pada media

untuk memperoleh informasi dan kian rapuh terhadap manipulasi dan eksploitasi

kalangan tertentu di masyarakat yang mengusai media (Rivers dan Jensen,

2003:321-322).

Adapun pengertian film adalah karya seni yang lahir dari suatu kreatifitas

orang-orang yang terlibat dalam proses penciptaan film sebagai karya seni yang

mempunyai kemampuan kreatif yang mempunyai kesanggupan untuk

menciptakan suatu realitas rekaan sebagai bendungan terhadap realitas imaginen

menawarkan keindahan, renungan atau sekedar hiburan (Sumarno, 1994 : 28).
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Dengan kelebihan film, seorang pengulas film menyarankan agar penonton

agar menyiapkan sapu tangan. Anda tentu tidak pernah mendengar saran seperti

itu dari pengulas musik dan buku. Mengapa film sangat kuat pengaruhnya? Bukan

film itu sendiri saja yang memberi pengaruh. Dengan sedikit pengecualian,

pengaruh ini hanya terjadi saat film ditayangkan di bioskop. Penonton duduk di

auditorium gelap di depan layar lebar dan tidak ada yang mengganggu jalannya

pemutaran film. Dunia luar disisihkan  sementara. Film tentu saja dapat

dipertontonkan di luar ruang seperti di teater dan di televisi, namun pengalaman

yang terkuat adalah ketika menontonnya di ruang gelap gedung bioskop.

Dalam buku teori komunikasi massa yang ditulis oleh (Vivian 2008:159)

disebutkan bahwa film bisa membuat orang tertahan, setidaknya saat mereka

menontonnya, secara lebih inteks ketimbang medium lainnya. OEY HONG LEE

(dalam Sobur, 2003:126) misalnya menyebutkan, ”film sebagai alat komunikasi

massa yang kedua mucul di dunia, mempunyai massa pertumbuhan nya pada

akhir abad ke-18, dengan perkataan lain pada waktu unsur-unsur yang merintangi

perkembangan surat kabar sudah dibikin lenyap. Ini berarti bahwa dari permulaan

sejarah film dengan lebih mudah dapat menjadi alat komunikasi yang sejati,

karena ia tidak mengalami unsur-unsur teknik, politik, ekonomi sosial dan

demografi yang merintangi surat kabar pada pertumbuhannya pada abad ke-18

dan permulaan abad ke-19”. Orang terpesona oleh film sejak awal penciptaan

teknologi film itu, meski gambar saat itu tak lebih dari gambar putus-putus dan

goyang-goyang di tembok putih. Medium ini nampaknya punya kekuatan magis.
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Dengan masuknya suara pada akhir 1920-an dan kemudian warna serta banyak

kemajuan teknis lainnya, film terus membuat orang terpesona(Vivian, 2008:160).

Film dibentuk oleh sutradara dengan perspektif yang berbeda-beda. Begitu

dengan pemerannya. Aktor dan artis diarahkan oleh sutradara sesuai dengan

tujuannya. Aktris dalam memerankan perannya dalam film mencitrakan peran nya

dalam film tersebut. Sutradara memberikan contoh bagaimana aktris/aktor

melakonkan adegan yang sudah ada dalam skenario. Sutradara juga mengatur

bagaimana proses pembuatan film termasuk waktu dan lokasi dimana sebuah

adegan diambil. Oleh karna itu, sutradara merupakan  orang-orang yang memang

bekecimpung didunia perfilman. Layak atau tidak sabuah adegan untuk di

tampilkan, ditentukan oleh seorang sutradara. Sebut saja Teddy Soriaatmadja, Nia

Dinata, Hanung Brahmantyo, Riri Riza, Deddy Mizwar, Garin Nugroho, dan

banyak lagi nama-nama lain merupakan deretan nama sutradara Indinesia.

Apresiasi mereka terhadap film Indonesia adalah kontribusi yang sungguh luar

biasa dalam dunia perfilman Nasional

Dari penggambaran yang penulis paparkan di atas, kiranya hal  ini sangat

penting untuk diperhatikan melalui sebuah kajian mendalam tentang dunia

perfilman. Penulis mengambil film ini dan judul ini dikarenakan pemerintah

kurang menjalankan UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi : fakir miskin dan

anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk

mengangkat permaslahan ini menjadi sebuah tulisan dengan judul. Analisis

Semiotik Nilai-Nilai Pendidikan, Budaya Dan Karakter Bangsa Dalam Film

Alangkah Lucunya Negri Ini.
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B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan peneliti mengambil judul ini adalah:

1. Dunia perfilm Indonesia banyak mengangkat realitas kehidupan sosial dan

budaya

2. Untuk meningkatkan potensi penulis dalam menganalisis film dengan

menggunakan analisis semiotik

3. Judul ini erat kaitannya dengan ilmu komunikasi yang sesuai dengan

pendidikan penulis.

C. Penegasan Istilah

Agar tidak tejadi kesalahan tehadap judul karya ilmiah ini,maka penulis

memberikan penegasan istilah yang terdapat pada judul tersebut,sebagai berikut:

1. Analisis Semiotik

Semiotik adalah salah satu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji

tanda. Semiotik, atau dalam istilah Barthes, semiologi, pada dasarnya hendak

mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things)

(Sobur, 2003;15).

2. Nilai

Pengertian nilai sebagaimana dikutip berikut ini, A value, says Webster

(1984), “is a principle, standart, or quality regarded as worthwhile or desirable”,

yakni nilai adalah prinsip, standart atau kualitas yang dipandang bermanfaat dan

sangat diperlukan. Nilai adalah “suatu keyakinan dan kepercayaan yang menjadi
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dasar bagi seseorang atau sekolompok orang untuk memilih tindakannya, atau

menilai suatu yang bermakna bagi kehidupannya” (Zuriah, 207: 48)

Nilai adalah standar tingkah laku, keindahan, keadilan, dan efisiensi yang

mengikat manusia dan sepatutnya dijalankan serta dipertahankan. Nilai adalah

bagian dari potensi manusiawi seseorang, yang berada dalam dunia rohaniah

(batiniah, spiritual), tidak berwujud, tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, dan

sebagainya. Namun sangat kuat pengaruhnya serta penting peranannya dalam

setiap perbuatan dan penampilan seseorang.

Nilai adalah suatu pola normatif, yang menentukan tingkah laku yang

diinginkan bagi suatu system yang ada kaitannya dengan lingkungan sekitar tanpa

membedakan fungsi sekitar bagian-bagiannya. Nilai tersebut lebih mengutamakan

berfungsinya pemeliharaan pola dari sistem social (Van Zooest, 1996:28).

3. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, yang

merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal

yang berkaitan dengan budi dan akal manusia (Bungin, 2006:34).

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama

oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya

terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat

istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa,

sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia

sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis.

Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda
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budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya

itu dipelajari (Mulyana, 1999:40).

4. Bangsa adalah sekelompok manusia yang di takdirkan untuk bersama, senasib

sepenanggungan dalam suatu negara, secara umum Bangsa dapat diartikan

sebagai “Kesatuan orang-orang yang sama asal keturunan, adat, agama, dan

historisnya” ( Mulyana,1999:45).

5. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya

dan masyarakat (Ensiklopedi Indonesia).

6. Film Alangkah Lucunya Negeri Ini

Dalam fotografi dan sinematografi, film berarti bahan yang dipakai untuk

segala sesuatu yang berkaitan dengan foto. Film juga mempunyai pengertian

paling umum, yaitu untuk menamakan serangkaian gambar yang diambil dari

objek yang bergerak. Gambar objek itu memperlihatkan suatu seri gerakan atau

momen yang berlangsung, kemudian diproyeksikan ke sebuah layar dengan

memutarnya dalam kecepatan tertentu sehingga menghasilkan sebuah gambar

hidup (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 2004: 305).

Alangkah Lucunya Negeri Ini mengisahkan mengenai Muluk (Reza

Rahadian), seorang pemuda yang setelah dua tahun diwisuda menjadi seorang

sarjana, masih belum menemukan pekerjaan yang tepat untuknya. Untungnya, ia
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tak pernah patah semangat. Ia selalu mendapat dukungan dari sang ayah, Pak

Makbul (Deddy Mizwar), serta sang kekasih, Rahma (Sonia).

“Yang menjadi subjek dalam penelitian adalah tokoh utama  dalam film

Alangkah lucunya Negri Ini”.

Muluk berkenalan dengan Komet (Angga), seorang pencopet cilik yang

dijumpainya di pasar. Oleh Komet, Muluk kemudian dikenalkan dengan Jarot

(Tio Pakusadewo), pimpinan dari sekelompok pencopet anak-anak yang seringkali

beraksi di masyarakat. Atas pertemuan ini, Muluk kemudian menawarkan sebuah

kerjasama pada Jarot. Ia akan melakukan sistem manajemen terhadap setiap

penghasilan yang didapat dari setiap pencopet di setiap harinya. Muluk beralasan,

dengan cara ini, maka sedikit demi sedikit, uang tersebut akan terkumpul dan para

pencopet cilik tersebut nantinya dapat membuka sebuah usaha dan tak perlu lagi

mencopet. Dengan mengenakan biaya 10% dari hasil setiap mencopet.

Walau mendapat tentangan dari beberapa orang pada awalnya, hubungan

Muluk dengan para pencopet cilik tersebut bertambah justru lama-kelamaan

malah bertambah dekat. Tidak hanya menjadi manajer uang yang keluar masuk,

Muluk kemudian mengajak dua orang temannya, Pipit (Ratu Tika Bravani) dan

Samsul (Asrul Dahlan), untuk mengajarkan anak-anak tersebut ilmu

kewarganegaraan serta ilmu agama. Hasilnya, kini anak-anak pencopet tersebut

telah menjadi orang yang “berpendidikan”, baik secara sosial maupun relijius.

Berbagai pertanyaan serta kritik moral dan sosial yang terjalin di

sepanjang jalan cerita film ini, tentu saja merupakan sebuah tamparan keras pada

mereka orang-orang yang mengaku berpendidikan dan memiliki nilai moral
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tinggi, namun dengan tega merampas hak-hak rakyat yang seharusnya mereka

berikan. Maka penulis akan mengembangkan Analisis Semiotik Nilai-Nilai

Pendidikan, Budaya Dan Karakter Bangsa Dalam Film Alangkah Lucunya

Negri Ini.

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Bagaimana citra moral yang terkandung film Alangkah Lucunya Negri Ini?

b. Bagaimana pesan budaya dalam film Alangkah Lucunya Negri ini?

c. Apa isi pesan yang disampaikan dalam film Alangkah Lucunya Negri Ini?

d. Bagaimana Analisis Semiotik tentang Nilai-Nilai Pendidikan, Budaya dan

Karakter Bangsa Dalam film Alangkah Lucunya Negri Ini?

2. Batasan masalah

Dengan banyaknya permasalahan yang bisa ditimbulkan oleh film

alangkah lucunya negeri ini, maka penulis akan memeberikan batasan masalah

dalam peneletian ini (analisis semiotik) Nilai-Nilai pendidikan Budaya Dan

Karakter Bangsa dalam film Alangkah lucunya Negri ini karya sutradara Dedi

Mizwar.

3. Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas,maka perumusan masalah dalam

penelitian ini adalah, bagaimana Analisis Semiotik Nilai-Nilai pendidikan,

Budaya, dan Karakter Bangsa dalam film Alangkah Lucunya Negri ini karya Dedi

Mizwar?
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E. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis semiotik apa yang

digunakan dalam menganalisa nilai-nilai pendidikan, budaya dan karakter

bangsa.

2. kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis atau akademis

1. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan

referensi bagi mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau khususnya

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

2. Menambah bahan bacaan dalam bidang penyiaran maupun

broadcasting.

b. Kegunaan praktis

1. Mendapatkan gelar S1 (S. I. Kom) di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Untuk melengkapi tugas akhir penulis yang mana disyaratkan untuk

membuat skripsi

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari

sudut mana masalah penelitian akan disorot. Untuk itulah perlu disusun kerangka

teori yang akan menjadi landasan berpikir bagi penulis dalam menganalisis

masalah penelitian (Nawawi,2005:23).

Teori adalah seperangkat dalil atau prinsip umum yang kait mengkait

(hipotesis yang dikaji berulang kali) mengenai aspek-aspek suatu realitas yang
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berfungsi untuk menerangkan,meramalkan, atau memprediksi,dan menemukan

fakta-fakta secara sistematik. (Efendy, 2004:244).

Teori nilai membahas dua masalah yaitu “etika dan estetika”. Etika

membahas tentang baik buruknya tingkah laku manusia sedangkan estetika

membahas mengenai keindahan.

1. Nilai-nilai pendidikan, budaya dan karakter bangsa :

a) Nilai pendidikan religious

Religi merupakan suatu kesadaran yang menjalar secara mendalam dalam

luduk hati manusia sebagai human nature. Religi tidak hanya menyangkut segi

kehidupan secara lahiriah melainkan juga menyangkut keseluruhan diri pribadi

manusia secara total dalam Keesaan Tuhan (Rosyadi, 2010:21).

Nilai-nilai religius bertujuan untuk mendidik agar manusia lebih baik

menurut tuntunan agama dan selalu ingat kepada Tuhan. Nilai-nilai religius yang

terkandung dalam karya seni dimaksudkan agar penikmat karya tersebut

mendapatkan renungan-renungan batin dalam kehidupan yang bersumber pada

nilai agama. Nilai-nilai religius dalam seni bersifat individual dan personal (Semi,

1993:21).

b) Nilai pendidikan moral

Moral merupakan makna yang terkandung dalam karya seni, yang

disaratkan lewat cerita. Moral dapat dipandang sebagai tema dalam bentuk yang

sederhana, tetapi tidak semua tema merupakan moral (Kenny, 2005: 320).

Moral merupakan kemampuan seseorang membedakan antara yang baik

dan yang buruk. Nilai moral yang terkandung dalam karya seni bertujuan untuk
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mendidik  manusia agar mengenal nilai-nilai etika merupakan nilai baik buruk

suatu perbuatan (Hasbullah, 2009:56).

c) Nilai pendidikan sosial

Kata “sosial” bearti hal-hal yang berkenan dengan masyarakat atau

kepentingan umum. Nilai pendidikan sosial merupakan hikmah yang dapat

diambil dari prilaku sosial dan tata cara hidup sosial (Zuriah, 2007:38).

Nilai pendidikan sosial mengacu pada hubungan individu dengan individu

lain dalam sebuah masyarakat. Bagaimana seseorang harus bersikap, bagaimana

cara mereka menyelesikan masalah, dan menghadapi situasi tertentu (Uzey,

2009:45)

d) Nilai pendidikan budaya

Nilai-nilai budaya merupakan sesuatu yang dianggap baik dan beharga

oleh suatu kelompok msyarakat atau suku bangsa yang belum tentu dipandang

baik pula oleh sekelompok masyarakat atau suku bangsa lain, sebab nilai budaya

membatasi dan memberikan karakteristik pada suatu masyarakat dan kebudayaan.

Nilai budaya merupakan tingkat yang paling abstrak dari adat, hidup dan berakar

dalam alam pikiran masyarakat, dan sukar diganti dengan nilai budaya lain dalam

waktu singkat (Amalia, 2008:18).

2. Karakter bangsa

Dalam buku pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa terbitan

kementrian pendidikan nasional (2010:3). Karakter adalah watak, tabiat, akhlak

atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi.
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Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah nilai untuk

pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai berikut ini :

1.Religius

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun

dengan pemeluk agama lain.

2. Jujur

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

3. Toleransi

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat,

sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

4. Disiplin

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai

ketentuan dan peraturan.

5. Kerja Keras

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai

ketentuan dan peraturan.

6. Kreatif

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari

sesuatu yang telah dimiliki.
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7. Mandiri

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam

menyelesaikan tugas-tugas.

8. Demokratis

Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban

dirinya dan orang lain.

9. Rasa Ingin Tahu

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam

dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

10. Semangat Kebangsaan

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan

bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

11. Cinta Tanah Air

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan

bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

12. Menghargai Prestasi

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu

yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan

orang lain.

13. Bersahabat/Komunikatif

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu

yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan

orang lain.
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14. Cinta Damai

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu

yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan

orang lain.

15. Gemar Membaca

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang

memberikan kebajikan bagi dirinya

16. Peduli Lingkungan

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada

lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

17. Peduli Sosial

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan

masyarakat yang membutuhkan.

18. Tanggung Jawab

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya,

yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam,

sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Analisis Semiotik

Semiotik adalah ilmu tentang tanda-tanda. Studi tentang tanda dan segala

yang berhubungan dengannya, cara berfungsinya, hubunganya dengan tanda–

tanda lain, pengirimannya dan penerimaannya oleh mereka yang

menggunakannya. Menurut Preminger (2001), ilmu ini menganggap bahwa
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fenomena social atau masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda.

Semiotik mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang

memungkinkan tanda-tanda itu memiliki arti. Kajian semiotik menurut Saussuren

lebih mengarah pada penguraian system tanda yang berkaitan dengan linguistic,

sedangkan Pierce lebih menekankan pada logika dan filosofi dari tanda-tanda

yang ada di masyarakat (Kryantono, 2006:264).

Analisis semiotik berupaya menemukan makna tanda termasuk hal-hal

yang tersembunyi dibalik sebuah tanda (teks, iklan, berita). Karena system tanda

sifat nya amat konteksual dan bergantung pada pengguna tanda tersebut.

Pemikiran pengguna tanda merupakan hasil pengaruh dari berbagai kontruksi

social dimana pengguna tanda tersebut berada. Yang dimaksud “tanda” ini sangat

luas. Pierce yang mengutip dari Fiske (1990) membedakan tanda atas lambing

(symbol). Ikon (icon), dan indeks (index). Dapat dijelaskan sebagai berikut

(Kriyantono, 2006:264).

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau

perasaan seseorang kepada orang lain dengan mengunakan lambang (symbol)

sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah

bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya secara langsung mampu

“ menerjemahkan” pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan.

a. Lambang

Lambang adalah suatu tanda dimana hubungan antara tanda dan acuannya

merupakan hubungan yang sudah tebentuk secara konvensional.Lambang ini

adalah tanda yang dibentuk karna adanya consensus dari para pengguna tanda.
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Warna merah di Indonesia adalah lambang berani mungkin di amerika bukan

(Amalia, 2008:18).

b. Ikon

Suatu tanda dimana hubungan antara tanda dan acuan nya berupa

hubungan berupa kemiripan. Jadi, ikon adalah bentuk tanda yang dalam berbagai

bentuk menyerupai (Zuriah, 2007:38).

c. Indeks

Suatu tanda dimana hubungan antara tanda dan acuannya timbul karna ada

kedekatan eksistensi. Jadi indeks adalah suatu tanda yang mempunyai hubungan

langsung (kausalitas) dengan objek nya. Asap merupakan indeks dari adanya api

(Zuriah, 2007:38).

1. Model Analisis Semiotik Charles S.Peirce

Semiotik berangkat dari tiga elemen utama yaitu (Kriyantono,2006:265),

a. Tanda

Adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca

indra manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk (memprestasikan) hal lain

diluar tanda itu sendiri. Acuan tanda ini disebut objek.

b. Acuan Tanda (objek)

Adalah konteks social yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang

dirujuk tanda.

c. Pengguna tanda (interpretant) konsep pemikiran dari orang yang menggunakan

tanda dan menurunkannya ke sesuatu makna yang ada dalam benak seseorang

tentang objek yang dirujuk sebuah tanda.
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Yang dikupas teori segitiga, maka adalah persoalan bagaimana makna

muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan orang pada waktu

berkomunikasi.Peirce dalam Fiske (1990) menyatakan hubungan antara tanda

,objek, dan interpretant digambarkan dibawah ini (Kriyantono,2006:265).

Hubungan antara tanda , objek dan interpretant (triangle of mining)

sign

interpretant objek

(gambar 2 , sumber :Kriyantono,2006:265)

2. Model analisis semiotik Ferdinand Saussure

Menurut Saussure, tanda terbuat atau terdiri dari :

a. Bunyi-bunyi dan gambar (saunds and images),disebut “signifier”

b. Konsep dari bunyi-bunyian dan gambar (the concepts these sounds and

images), disebut “signified” berasal dari kesepakatan .

Tanda (sign) adalah sesuatu yang bebentuk fisik (any sounds-image )yang

dapat dilihat dan di dengar yang biasa nya merujuk kesebuah objek atau aspek

dari realitas yang ingin dikomunikasikan (Kriyantono, 2006: 268).
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Model Semiotik dari Saussure

SIGN

Composed of

Signifier signification referent

Signified (external reality)

(gambar 3 ,sumber ;Kriyantono,2006:268)

1) Kode

Kode merupakan system pengorganisasian tanda. Kode mempunyai

sejumlah unit (atau kadang–kadang satu unit) tanda. Cara menginterprestasi

pesan-pesan yang tertulis yang tidak mudah dipahami. Dalam semiotik , kode

dipakai untuk merujuk pada struktur prilaku manusia. Budaya dapat dilihat

sebagai kumpulan kode-kode.

Sausussure merumuskan dua cara pengorganisasian tanda kedalam kode,

yaitu (Kriyantono, 2006: 269).

a. paradigmatik

Merupakan sekumpulan tanda yang dari dalam nya dipilih satu untuk

digunakan.

b. Sysntagmatik

Merupakan pesan yang dibangun dari paduan tanda-tanda yang dipilih.

Film merupakan bidang kajian yang amat relevan bagi analisis structural

atau semiotika. Seperti dikemukakan oleh Van Zoest (1993), film dibangun

dengan tanda semata-mata.Tanda-tanda itu termasuk berbagai system tanda yang
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bekerja sama dengan baik untuk mencapai efek yang diharapkan. Berbeda dengan

fotografi statis, rangkaian gambbar dalam film menciptakan iamgi dan system

penandaan.karna itu, menurut Van Zoest (1993), bersamaan dengan tanda-tanda

arsitektur, terutama indeksikal, pada film terutama digunakan tanda-tanda ikonis,

yakni tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu.memang, cirri gambar-gambar

film adalah persamaan nya dengan realitas yang ditujukannya. Gambar yang

dinamis dalam film merupakan ikonis bagi realitas yang dinotasikannya (Sobur,

2001: 128).

Film umumnya dibangin dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu termasuk

berbagi system tanda yang bekerja sama dengan baik dalam upaya mencapai efek

yang diharapkan. Yang paling penting dalam film adalah gambar dan suara, kata

yang diucapkan (ditambah dengan suara-suara lain yang serentak mengiringi

gambar-gambar) dan music film. Sistem semiotika yang lebih penting lagi dalam

film adalah digunakanya tanda-tanda ikonis, yakni tanda-tanda yang

menggambarkan sesuatu (Sobur, 2003: 128).

Tentu saja, seperti dikatakan Van Zoest (1999), film menuturkan ceritanya

dengan cara khusus nya sendiri. Kekhususan film adalah mediumnya,cara

pembuatan nya dengan camera dan pertunjukan nya dengan proyektor dan layar.

”Semiotika film untuk membuktikan hak keberadaan nya yang dalam hal-hal

penting menyimpang dari sintaksis semantic teks dalam arti harfiah harus

memberikan perhatian khusus pada kekhususan tersebut”, kata Van Zoest,

menurutnya pada sintaksis dan semantic film dapat dipergunakan pengertian-

pengertian yang dipinjam dari ilmu bahasa dan sastra, tetapi akan merupakan



21

metaphor-metafhor, jadi dengan pengertian-pengertian yang dipergunakan sebagai

perbandingan tidak perlu kita tolak. Van Zoest mengatakan bahwa ”hanya dengan

betul-betul menyadari dimana letak perbedaan-perbedaanya dengan cara teks

bahasa,kita akan menemukan cara kerja khusus semiotika film”. Ada hal-hal yang

dapat dilakukan film yang tidak dapat dilakukan cerita tertulis dan sebaliknya.bila

kita mempelajari penyimpangan-penyimpangan ini,maka menurut Van Zoest lagi,

akan banyak kekhususan film yang dapat diungkapkan, sehingga perbandingan

antara roman dan film, dalam rangka kepentingan diatas, sangatlah berguna

(Sobur, 2001: 130).

Saradar dan loon (2001) menyebutkan bahwa film juga sebutulnya tidak

jauh beda dengan televise. Namun, film dan televisi memiliki bahasanya sendiri

dengan sintaksis dan tata yang berbeda (Sobur ,2001: 130).

Tata bahasa itu terdiri atas semacam unsur yang akrab, seperti pemotongan

(cut), pemotretan jarak dekat (close up), pemotretan duo (two short), pemotretan

jarak jauh (long shot), pembesaran gambar (zoom in), pengecilan gambar (zoom

out), memudar (fade), pelarutan (dissolve), gerakan lambat (slow motion) gerakan

yang dipercepat (speeded up),efek khusus (special effect). Namun, bahasa

tersebut juga mencakup kode-kode representasi yang lebih halus dan tecakup

dalam kofleksitas dari penggambaran visusal yang harfiah hingga symbol-simbol

yang paling abstrak dan arbitrer serta metafora. Metafora visual sering

menyinggung objek-objek dan symbol-simbol dunia nyata serta mengonotasikan

makna-makna social dan budaya (Sobur,2001:130-131).
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Dalam buku penelitian kualitatif yang ditulid oleh Burhan Bungin

(2010:173), pada umum nya ada tiga jenis masalah yang hendak diulas dalam

analisis semiotik, yaitu:

a. Masalah makna (the problem of meaning)

b. Masalah tindakan (the problem of action) atau pengetahuan tentang bagaimana

memperoleh sesuatu melalui pembicaraan.

c. Masalah koherensi (problem of coherence) yang menggambarkan bagaimana

membentuk suatu pola pembicaran masuk akal (logic) dan dapat dimengerti

(sensible).

Pateda (Dalam Sobur, 2001: 101) menjelaskan ada Sembilan macam

semiotic yang kita kenal sekarang, yaitu:

a. Semiotik Analitik, yakni semiotik yang menganalisis system tanda. peirce

menyatakan bahwa semiotic berobjekkan tanda dan menganalisisnya menjadi

objek, ide dan makna. Ide dapat dikatakan sebagai lambang, sedangkan makna

adalah beban yang terdapat didalam lambang dan mengcu kepada objek

tertentu.

b. Semiotik Deskriptif, yakni semiotik yang memperhatikan system tanda yang

dapat kita alami sekarang, meskipun ada tanda yang sejak dahulu tetap seperti

yang disaksikan sekarang. Misalnya langit mendung menandakan hujan tidak

lama lagi akan turun, dari dahulu sampai sekarang masih seprti itu.dekian

jugak ombak memutih di tengah laut, itu menandakan laut berobak besar.

Namun dengan majunya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, telah banyak

tanda yang di ciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan nya.
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c. Semiotik Founal(zoosemiotik), yakni semiotik yang khusus memperhatikan

tanda yang dihasilkan oleh hewan. Hewan biasa nya menghasilkan tanda

untuk berkomunikasi dengan sesamanya, tetapi jugak sering menghasilkan

tanda yang dapat ditafsirkan manusia.

d. Semiotik Kultural, yakni semiotik yang khusus menelaah sisyem tanda yang

berlaku dalam kebudayaan masyarkat tertentu. Telah diketahui bahwa

masyarakat sebagai maklhuk sosial memiliki kebudayaan tertentu yang telah

turun temurun dipertahankan dan dihormati. Budaya yang terdapat dalam

masyarakat yang juga merupakan system itu, menggunakan tanda-tanda yang

membedakannya dengan masyarakat yang lain.

e. Semiotik Naratif, yakni semiotik yang menelaah system tanda dalam narasi

yang bewujud mitos dan cerita lisan, ada diantara  nya memiliki cultural

tinggi.itu sebabnya Greimas (1987) memulai pembahasan nya tentang nilai-

nilai cultural ketika ia membahas persoalan semiotik naratif.

f. Semiotik Natural, yakni semiotik yang khusus menalaah system tanda yang

dihasilkan oleh alam. Air sungai keruh menandakan dihulu telah turun hujan,

dan daun pohon-pohon yang menguning lalu gugur. Alam yang tidak

bersahabat dengan manusia, misalnya banjir atau tanah lonsor, sebenarnya

telah member tanda kepada manusia bahwa sebenarnya manusia telah merusak

alam.

g. Semiotik normative, yakni semiotik yang khusus menelaah system tanda yang

dibuat manusia yang berwujud norma-norma, Misalnya rambu-rambu lalu

lintas.didalam kereta api sering dijumpai tanda-tanda dilarang merokok.
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h. Semiotik social, yakni semiotik yang khusus menelaah system tanda yang

dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud kata

maupun lambang yang berwujud kata dalam satuan yang disebut kalimat.

Halliday (1978) itu sendiri berjudul Language sosial Semiotik. Dengan kata

lain, semiotic social menelaah system tanda yang terdapat dalam bahasa.

i. Semiotik structural, yakni semiotik yang khusus menelaah system tanda yang

dimanifestasikan melalui struktur bahasa.

G. Konsep Operasional

Mengenai konsep operasional dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

konsep semiotik. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka

penulis hanya menggunakan delapan konsep semiotik yang telah dijabarkan oleh

Sobur (2011: 100-101) sebagai indikator-indikator yang menjadi tolak ukur dalam

mengetahui nilai-nilai pendidikan, budaya dan karakter bangsa dalam film

Alangkah Lucunya Negri Ini. Penulis hanya mengambil karakter tokoh utama

karena penulis ingin melihat sejauh mana tokoh utama dalam memberikan nilai-

nilai pendidikan, budaya dan karakter bangsa dalam film Alangkah Lucunya

Negri Ini.

a. Semiotik analitik, yakni semiotik yang menganalisa sistem tanda yang

mengandung pesan pendidikan dalam film Alangkah Lucunya negri Ini. Peirce

menyatakan bahwa semiotik berobjekkan tanda dan menganalisanya menjadi

ide, objek, dan makna. Ide dapat dikatakan sebagai lambang, sedangkan
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makna adalah beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu kepada

objek tertentu.

b. Semiotik kultural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang

berlaku dalam kebudayaan masyarakat tertentu. Telah diketahui bahwa

masyarakat sebagai makhluk sosial memiliki sistem budaya tertentu yang telah

turun-temurun dipertahankan dan dihormati. Budaya yang terdapat dalam

masyarakat yang juga merupakan sistem itu, menggunakan tanda-tanda

tertentu yang membedakannya dengan masyarakat yang lain. Semiotik ini

menganalisis kebiasaan dari citra pendidikan dalam film Alangkah Lucunya

Negri Ini.

c. Semiotik natural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang

dihasilkan oleh alam. Semiotik ini mnganalisis tentang kebiasaan protagonis

(tokoh utama) yang terbentuk dari alamiah atau sebagaimana sifat seharusnya

manusia yang terdapat unsur pendidikannya.

d. Semiotik normatif, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang

dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma, misalnya rambu-rambu

lalu-lintas. Di ruang kereta api sering dijumpai tanda yang bermakna dilarang

merokok. Semiotik ini menganalisis sifat kepatuhan protagonis (tokoh utama)

terhadap norma, yang terdapat nilai moralnya dalam Alangkah Lucunya Negri

Ini.

e. Semiotik sosial, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang

dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud kata

maupun lambang berwujud kata dalam satuan yang disebut kalimat. Semiotik
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ini akan menganalisis hubungan  (tokoh utama) dengan lingkungannya yang

mengandung pesan pendidikan dalam film Alangkah Lucunya Negri Ini.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau teknik yang digunakan untuk riset. Metode

mengatur langkah-langkah dalam melakukan riset. Sedangkan penentuan metode

riset, periset memilih metode apa yang akan dipakai dalam menedekati dan

mencari data, apakah melalui metode survey, analisis isi, semiotik, analisis

historis, ednometodologi, FGD ataupun observasi, partisipan. Metode ini

disesuaikan dengan permasalahan, pendekatan,juga bentuk data yang diinginkan

(Kriyantono,2006:82).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Rachmat Kriyantono (2006:56) menjelaskan riset kualitatif bertujuan untuk

menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan

besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau samplingnya sangat

terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan

fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Di sini yang

lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya

(kuatitas) data.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan ditempat yang menyediakan perangkat-perangkat

tertentu yang memudah kan peneliti untuk  bisa menyaksikan film Alangkah

Lucunya Negri Ini
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2. Subjek Dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian adalah tokoh utama dalam

film Alangkah lucunya Negri Ini.

b. Objek penelitian

Sedangkan objek penelitiannya adalah nilai-nilai pendidikan Budaya Dan

Karakter Bangsa dalam film Alangkah Lucunya Negri Ini.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang jenis sumber data adalah primer yaitu, telaah

pustaka (library research) dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian

menganalisanya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah,

surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan

dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang lengkap,maka

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu,

1. Data Teks

Ini biasanya digunakan pada penelitian yang membahas system

tanda.Dalam kajian komunikasi segala macam tanda adalah teks yang didalam

terdapat simbol-simbol yang sengaja dipilih, dimana pemilihan, penyusunan, dan

penyampaiannya tidak bebas dari maksud tertentu, karna itu akan muncul makna

tertentu (Kriyantono, 2006; 38).
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Data teks digunakan peneliti untuk meneliti system tanda dalam film

Alangkah Lucunya Negri Ini.

2. Observasi

Observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung tanpa

mediator sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek

tersebut (kriyantono, 2006: 108).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah instrument pengumpulan data yang sering digunakan

dalam berbagai metode pengumpulan data. Tujuan untuk mendapatkan informasi

yang mendukung analisis dan interprestasi data (Kriyantono, 2006: 118).

J. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis semiotic. Luxemburg

(1984), seperti dikutip Santosa (1993) menyatakan bahwa semiotic adalah nilmu

yang secara sistematis mempelajari tanda-tanda dan lambang-lambang, system-

sistemnya dan pelambangan (Sobur,2001:96).

Batasan yang lebih jelas dikemukakan oleh Preminger (2001), ”semiotic

adalah ilmu tentang tanda-tanda,ilmu ini menganggap bahwa fenomena social

masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik itu mempelajari

system-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-

tanda tersebut mempunyai arti” (Sobur, 2001: 96).
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Langkah-langkah penelitian semiotika (Sobur, 2001:254)

1. Cari topic yang menarik perhatian

2. Buat pertanyaan penelitian yang menarik (mengapa, bagaimana, dimana, apa)

3. Tentukan alasan/rationale dari penelitian

4. Rumuskan tesis penelitian dengan mempertimbangkan langkah sebelumnya

(topic, tujuan, dan rationale)

5. Tentukan metode pengolahan data (kualitatif/semiotika)

6. Klasifikasi data

a. Identifikasi teks

b. Berikan alas an mengapa teks tersebut dipilih dan perlu di identifikasi

c. Tentukan pola semiosis yang umum dengan mempertimbangkan hieraki

maupun sekuennya atau,pola sintakmatik dan paradikmatik

d. Tentukan kekhasan wacananya dengan mempertimbangkan elemen

semiotika yang ada

7. Analisis data berdasarkan

a. Idiologi, interpretant kelompok, frane work budaya

b. Pragmatik, aspek social, komunikatif

c. Lapis makna, intekstualitas, kaitan dengan tanda lain, hokum yang,

mengaturnya

d. Kamus vs ensiklopedi

7. Kesimpulan
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K. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari pokok-pokok permasalahan

yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi beberapa bagian:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tantang latar belakang permasalahan ;alasan pemilihan judul;

penegasan istilah; permasalahan; Tujuan dan manfaat penelitian; kerangka

teoritis; konsep operasional; metode penelitian; dan sistematikan penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai film Alangkah Lucunya Negri Ini.

BAB III : PENYAJIAN DATA

Pada bab penyajian data ini, peneliti menyajikan data dari teks film Alangkah

Lucunya Negri Ini

BAB IV : ANALISIS DATA

Pada bab penyajian data ini, peneliti mencoba menganalisis data dan

mengevaluasi data sesuai dengan penyajian data yang baik.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.


